
D                                JURÄGAREFÖRSÄKRAN SÄLLSKAPSDJUR

— förflyttning av hundar, katter och illrar utan 
kommersiellt syfte till och inom EU / 

D            ECLARATION — non-commercial movement 
of dogs, cats and ferrets into and within the EU
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Undertecknad / I, the undersigned

ägare eller fysisk person  som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens  räkning utföra förflyttningen  utan kom-
mersiellt syfte (1) försäkrar att följande sällskapsdjur inte  är föremål för en förflyttning som syftar till försäljning eller överlåtelse av 
äganderätten till dem, och att de kommer att åtfölja ägaren eller den fysiska person som  av ägaren skriftligen bemyndigats att för 
ägarens räkning  utföra förflyttningen utan kommersiellt syfte (1)  inom  fem dagar från dennes förflyttning. 
/, the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement on 
behalf of the owner (1 ) declare that the following pet animals are not subject to a movement that aims at their sale or a transfer of 
ownership and will accompany the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the 
non- commercial movement on behalf of the owner (1) within no more than five days of the owners movement.

Transponderns / tatueringens (1) alfanumeriska kod /
Transponder / tattoo (1) alpanumeric code

Under förflyttningen utan kommersiellt syfte ska ansvaret  för de ovannämnda djuren kvarstå hos /
During the non-commercial movement, the above animals will remain under the responsibility of

(1) antingen ägaren
either  the owner

(1) eller  den fysiska person som av ägaren skriftligen bemyndigats (se punkt 5) att för ägarens räkning utföra 
  förflyttningen utan kommersiellt syfte.
or  the natural person who has authorisation in writing from the owner (see point 5) to carry out the 
  non-commercial movement on behalf of the owner

(1)

(1) eller  den fysiska person som av det transportföretag  som  ägaren anlitat utsetts för att för ägarens räkning 
  utföra förflyttningen utan kommersiellt syfte:   ..............................................................  (ange transport-
  transportföretagets namn
or  the natural person designated by the carrier contracted to carry out the non-commercial movement on
   behalf of the owner: ..................................................................................... (insert name of the carrier)

Ort och datum / Place and date:

Underskrift  av ägaren eller den fysiska person som av ägaren skriftligen bemyndigats  att för ägarens  räkning utföra förflyttningen utan 
kommersiellt syfte (1): / Signature of the owner or natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial 
movement on behalf of the owner (1):

Fullmakt / Authorization

Såsom ägare till de sällskapsdjur som anges ovan intygar jag,      (ägarens namn)                  

att jag ger        (ombud eller ansvarig person på transportföretaget) fullmakt att förflytta

dessa sällskapsdjur utan kommersiellt syfte / 

(1) Stryk det som inte är tillämpligt / (1) Delete  as appropriate.
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2

3

4

5

(1)

As the owner of the above mentioned animals, I ..............................................................................    (owner´s name) give

(owner´s representative or transport company representative) ....................................................................................

authorization for non-commercial movement of my animals.

Djurhälsointygets nummer eller EU-passnummer/
Animal health certificate number or EU-passportnumber


